فصل اول

بیولوژی سیستمی
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فزونی در دانش به ش رطی که چرخهی اکتشاد،

نائل آمد .افزون بر این آش کارس ازی ژنوم انسانی ،این

دانایی و پرس شهای نوین پایدار باش د ،همیش ه با

حقیقت را آش کار نمود که پیچیدگی س یس تمهای

آفرینش پرس شهای فراوانی همراه است .نمونهی بارز

بیولوژی ،از آنچه تص ور میش د ،فراتر اس ت .به زبان

این حقیق ت را میتوان در البالی پروژه ی توالی یابی

دیگر برجس تگی این پروژه اس توار س ازی این اندیشه

ژنوم انس انی ی اف ت که این پروژه در فراتر از انتظار،

بود که به س یس تمهای زیس تی میبایس ت به صورت

پرس شه ای بیهمت ای دیگری را در رهی اف تهای

جامع نگریس ت و روش س نتی جزئی نگری در علم،

س یس تمی برانگیخت .با پایان یافتن نس خهی خام

پاسخگوی شناختشناسی نمیباشد .این دیدگاه جدید

ک دگ ذاری ژنتیکی انس ان ،چنین بر میآمد که این

همچنین این تصور را که ژنومیکس به تنهایی نمیتواند

پروژه ،بیهمتاترین نقش ه را در تاریخ بش ری آش کار

انقالبی در پزش کی ایجاد نماید و نیاز به مفاهیم جدید

کرده و نویدگر انقالبی در پزش کی در دهههای آینده

بنیان افکن میباشد را تقویت نمود.

خواهد بود و آزمونها و داروهای نوینی را جهت درمان

یکی از اکتشافات برجستهی پروژهی ژنوم انسانی،

بیماریهای غیرقابل درمان ،ارائه خواهد داد؛ امّا انجام

آش کارس ازی تعداد ژنهای انس ان بود .یک ارگانیسم

این پروژه نش ان داد که ژنومیکس به تنهایی نمیتواند

پروکاریوتیک مانند  E. coliدارای  ۳333ژن است؛ در

پاس خگوی پرس شهایی باش د که بیش از این به نظر

ح ال ی ک ه ی ک ی وک اریوتی ک س

اده م انن د

میآمد با انجام پروژهی ژنوم انس انی بتوان به حل آنها

 Saccharomyces cerevesiaeدارای  0333ژن است.
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 ۲۳هزار کاهش داد.
ب ه زب ان دیگر ،تنها س ه برابر ژن نیاز
است که یک مخمر تک سلولی به یک انسان
پرس لولی پیچیده تکامل یابد .با این وجود،
تنوع عملکردی ارگ انها ،س لولها و اجزاء
سلولی انسان به صورت آشکار چندین مرتبه
از هر ارگانیس م س ادهای بیشتر است .از این
رو ،اج زاء پروتئینی ب ه ص ورت ت ک در
س لوله ای انس انی ،عملکرد و وظ ایف
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چندگانهای را به عهده دارند و خود این اجزاء
به گونهای تنظیم شدهاند که کار برنامه ریزی
شدهای را در زمان درست در فضای زیرسلولی
سامان یافتهای به انجام رسانند .بر اسار این
تص ویر  -۲س لسله مراتب سازمانی بدن انسان .یک ارگانیسم به ارگان ،بافت و سطی
س لولی و زیر س لولی تقلیل مییابد .در هر سطی از سازمان ،بر هم کنش پیچیدهای
در میان اجزاء حاکم است و دینامیک سیستم را تنظیم مینماید .ارتباطات تنظیمی
فرا مقیاس ی مانند ملکولهای کوچک (س یتوکینها ،هورمونها) وجود دارند که به
س لولها ،بافتها یا بر تمام ارگان اثر میگذارند .ملکولهای زیستی امکان ارتباط در
میان و ورای هر مقیاسی را فراهم میآورند.

دیدگاه ،یافت اجزاء ملکولی یک سیستم برای
شناخت عملکرد آن سیستم به تنهایی کافی
نبوده و میبایست شیوهی ارتباط و پیوستگی
این اجزاء س یس تم با یکدیگر و نیز چگونگی
تنظیم ش دن هر جزء توس ط جزء یا اجزاء

با توجه به پیچیدگی س یس تم انس انی ،چنین انتظار

دیگر و نیز ماهیت رفتار س یس تم که از ش بکهی

میرفت که تعداد کامل ژنهای انس ان بایس تی ۲33

ملکولهای زیستی پدیدار مییابد را ترسیم نمود.

هزار باش د ولی آنالیز توالی ژنوم انسانی ،این عدد را به

به زبان دیگر ،یک پاس خ بیولوژیک ،یک برونده

خالص از نوسانهای تعداد انبوهی از ملکولهایی است

تکاملی را آغاز نموده است.

۱

که به شیوهای درون وابسته عمل نموده تا یک شبکهی
بسیار به هم پیوسته را شکل دهند.

بیولوژی س لیسللتمی :تکامل یک گسللترهی

چالش علم بیولوژی معاص ر آن اس ت که بر بنیان

میان رشتهای

یک برنامهی نظری و تجربی یکپارچه ،به ترس یم نقشه،

هنوز دانش من دان به تعریفی همگرایانهای برای

درک و مدلسازی در ابعاد ذرهای ویژگیهای توپولوژیک

بیولوژی سیستمی دست نیافتهاند .با وجود جوان بودن

و دینامیک شبکههای گوناگون که کنترل رفتار
سلولی را انجام میدهند ،دست یابد.
پیش رفت پرش تاب در تئوری شبکههای
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پیچی ده در طیّ چن د س ال گ ذش ت ه به
پاسخگویی این چالش و یافت قوانین حاکم بر
س یس تمهای پیچیده ،کمک ش ایانی نموده
است.
هم اکنون ،درک این نکته که پاس خهای
زیس تی از ویژگیهای انباش تی ش بکههای
ملکولی ریش ه مییابند ،راه گش ای رهیافت
ج امع نگر ۲ب ه دانش بیولوژی میب اش د .بر
چنین بنیانی است که گسترهی ”بیولوژی“ ،به
ص ورت یک گس ترهی میان رش تهای ،روند

تص ویر  - ۱تکامل ش بکهی آکادمیک که با توسعهی بیولوژی سیستمی برانگیخته
شده است.
Holistic
Kumar D, Kanury Vs Rao. Systems biology and medicine.

1
2

تحلیل ش بکههای بزرگی که ویژگیهای
ژنومهای کامل ،یا ویژگیهای پروتئوم و
اینتراکتومهای ۲وابس ته ،نقش هبندی
ج امع و یکپ ارچ ه س ازی عملکردی
مسیرهای متابولیک ،یا ترکیبی از همهی
این س یس تمه ا را در مقی اره ای
گوناگون س ازمان بیولوژیک به تص ویر
میکش د ،قلمداد نمود .س یس تمهای
بیولوژی ک تنها بزرگ نیس تند بلکه به
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ص ورت پیچیده نیز س ازماندهی شدهاند.
این پیچی دگی ب ا ویژگیه ایی همچون
پوی ایی ۱تنظیم و س ازگارمندی ،۴بیان
میش ون د .این ویژگیه ا ،به جوهرهی
تصویر  - ۴بیولوژی سیستمها به مطالعهی ژنها یا پروتئینها به صورت منفرد نمیپردازد،
یعنی کاری که بیولوژی س نتی طی  ۴3س ال گذش ته انجام داده اس ت؛ بلکه رفتار و
ارتباطات تمام عناصری که در یک سیستم بیولوژیک حکمفرما هستند را در حین فعالیت
مطالعه میکند.

حیات و پاس خدهی در س طی س لولی و
ارگ انیس می معن ا میدهن د .بنابراین،
نمیتوان از نقش ویژه و عملکرد آنه ا

این گس ترهی نوپدید ،این درک فزاینده فراهم آمده

غافل ماند .در ماهیت ،س یس تمهای غیرخطی (مانند

اس ت که بیولوژی س یستمی را شاید بتوان مترادد با

س س یتمهای بیولوژیک) پیچیده میباش ند و در مقام
1

Interactome
Dynamics
3 Adaptation
2

مش ابهت ،با بس یاری از شبکههای غیربیولوژیک (مانند
ش بک هی جهانی وب) چنین به نظر میآید که بخش
عمدهای از س ازمانبندی بیولوژیک به صورت مرتبهای

۲

و مدوالر ۱است .از این رو نگرش به تنوعی از سیستمهای
کوچکتر یا مدولها (مانند ش بکهی پیامدهی ،شبکهی
تنظیم کنن دگی ژن و غیره) میتوان د بنی انی را خلق
نماید که درک ژرد تر عملکردی س یستمهای یکپارچه
در مقیار بزرگ ،امکان پذیر گردد.
ب ه ص ورت عملی ،بر اس ار تعریف ،بیولوژی
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س یس تمی ،مطالعهی رفتار س ازمان و فرایندهای
بیولوژی ک پیچیده در س طوح ملکولهای تش کیل
دهندهی آن س یستم است .بر اسار دیدگاه کریشنر،۴
بیولوژی س یس تمی ب ا نگ اه ویژه ب ه جریان انتقال
اطالعات بر پایه ی بیولوژی ملکولی ،اس توار اس ت.
بیولوژی س یس تمی با نگاه ویژه به ش رایط س ازگاری

تص ویر  - ۳پروژه ه ای پیش آهن
محاسبهگرایانه

بیولوژی س یس تمی و

س لول و ارگانیس م بر فیزیولوژی تکیه نموده اس ت.

تمام منظرهای ارگانیس م را محص ول انتخاب طبیعی

همچنین بیولوژی سیستمی برای توصیف توالی حاالت

قلم داد می نم ای د و از این رو بر بیولوژی تک املی و

فیزیولوژیک از بیولوژی رشد و نمو سود میجوید و نیز

اکولوژی استوار است (انتخابی که ما به ندرت در سطی

1

Hierarchical
Modular
3 Kirschner
2

ملکولی آن را درک میکنیم).

نلگر

بیولوژی س یس تمی تمام این مسیرها را از طریق
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بله بیولوژی هملاننلد یلک دانش

اطالعاتی

اندازه گیریهای کمّی ،مدلسازی ،ساخت و ساز و نیز

منظر اطالع اتی بیولوژی این اجازه را میدهد که

تئوری پردازی ب ه انجام میرس اند .بنابراین بیولوژی

دادهها حول س ه محور مرکزی به خوبی س اماندهی

س یس تمی یک ش اخه از فیزیک نیس ت .در حقیقت

ش ون د .نخس ت ب ای د بدانیم که دو گونه اطالعات

بیولوژی س یستمی ،فیزیک را جهت درک آنکه چگونه

بیولوژی ک موجود میب اش د ک ه ش ام ل اطالع ات

بیولوژی به خلق تنوع میپردازد ،به کار میبرد.

”دیجیتالی ژنوم“ و ”پیام محیطی“ (که از بیرون از ژنوم

بس یار مهم اس ت که توجه نماییم که در منظر

بر میخیزند) هس تند .این دو گونه اطالعات با یکدیگر

بیولوژی س یستمی ،ابعادی از فرایندهای بیولوژیک که

در هم آمیخته میشوند تا مکانیسمهای مرکزی حیات

تاکنون ما به آنها توجه نش ان ندادهایم در معرض دید

را معنا دهند (مانند تکامل ،رش د و نمو ،پاس خهای

م ا قرار میگیرد .برای نی ل ب ه این هدد ،ما به آنالیز

فیزیولوژیک ،پیری و آغاز و توس عهی بیماری) .پرسش

جامع و کمّی عملکردهای ملکولی و بر هم کنش آنها

دوم که بس یار جالب اس ت این اس ت که چه چیزی

به ش یوهای نیاز داریم که ابعاد فضایی ،زمانی و تناوبی

اطالعات یکپارچه را بدل به فنوتیپ مینماید؟

آنها را ترس یم نماید .جهت برآورد این نیاز ،به گرد هم

در گس ترهی حی ات ،ش بک ههای بیولوژیک،

آوردن پژوهشگران و دانشمندانِ گسترههای متنوعی از

اطالعات را به دست آورده ،انتقال داده ،یکپارچه کرده

علم مانند بیولوژی ملکولی ،بیوش یمی ،پروتئومیکس،

و س پس به ماش ینهای ملکولی (س اده و پیچیده)

ژنومیکس ،فیزیولوژی ،فیزیک ،ریاض یات ،آمار و علوم

میدهند تا عملکرد بیولوژیک نمایان شود.

کامپیوتر ،در میان علوم دیگر ،محتاج هستیم.

۲و۱
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 2نبی پور ،ایرج .نظریه رهیافت میان رشتهای در پزشکی .انتشارات دانشگاه علوم پزشکی بوشهر.۲۴۳۲ .

1

از این رو دینامیک ش بکهها و
ماشینهای ملکولی ،یکی از کانونهای
مرکزی در رهیافتهای س یس تمی به
بیولوژی و بیماری محسوب میشود.
در آخر آنک ه اطالعات بیولوژیک
در تم ام عرص هه ای بیولوژی ک از
 ،RNA ،DNAپروتئینها ،متابولیتها،
بر هم کنشها و س لولها تا ارگانها،
افراد ،جمعیت و اکولوژیها به ص ورت
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س لسله مراتبی چند مقیاسی چیدمان
ش دهاند و همگی بیانگر چیدمان به
ش کل س لس له مراتبی میباش ند.
اطالعات به صورت کالد گونه از پایین
ب ه ب اال و از ب اال ب ه پ ایین چی دمان
شدهاند.

تصویر  - 2مقایسهی رهیافتهای پایین به باال و باال به پایین در دانش بیولوژی

در ه ر ک دام از این س طوح،
”محیط“ به ص ورت مرتب به اطالعات دس ت اندازی

عملکرد یک س یس تم بیولوژیک نایل ش د .از این رو

میکن د ت ا پی ام ژنومی دیجیتال اص یل را تعدیل و

درک آنک ه چگون ه اطالع ات ژنوم و محیط با یکدیگر

تنظیم نماید .بنابراین بسیار ضروری است که اطالعات

بر هم کنش نشان میدهند ،بسیار مورد نیاز است.

را در س طوح گوناگون یکپارچه نمود تا نقش محیطی

با دسترر پذیری به انبوه دادههای پیرامون اجزاء

آشکار شود؛ از این طریق است که میتوان به چگونگی

تمام گونههای س یس تمهای بیولوژی ،مرکز توجه به

سوی شناخت بر هم کنشهایی است که آنها را ساخته

مت ابولی ک ،پروتئینی microRNA ،و تنظیم کنندگی

و س اخت اره ای م اکروملکولی گ ذرا و ی ا پ ایدار با

ژن نمایان نمود .این دانش نوپدید ”بیولوژی شبکهای“

عملکردهای بیولوژیک ویژه را شکل میدهند .همچنین

از پیش رف ته ای ژنومیکس عملکردی ،مت ده ای

نگاه به چگونگی بر هم کنشهایی اس ت که میتوان

محاس باتی ،توان محاس بهای و تئوریهای ش بکه و

آنها را به ش یوهی محاس باتی به ص ورت ش بکههای

۲و۱

گرافیکی سود میجوید.
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تصویر  - 0مقایسهی نگاه به بیولوژی از منظر واگشت گرایانه ( )Reductionistو شیوهی نگاه یکپارچه ()Integrative
1

Hood L, Balling R, Auffray C. Revolutionizing medicine in the 21st century through systems approaches. Biotechnol J
2012; 7: 992-1001.
2 Hood L, Flores M. A personal view on systems medicine and the emergence of proactive P4 medicine: predictive,
preventive, personalized and participatory. N Biotechnol 2012; 29: 613-24.
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تصویر  - 7روند تولید دانش در بیولوژی سیستمی

یکی از ویژگیهای بنیادین س یستمهای پیچیده،

ساختارها ،نیرومندی و توان سیستمهای بیولوژیک در

نیرومندی ۲آنها اس ت .نیرومندی اش اره به ظرفیت

ش رایطی که تحت اثر تغییرات محیطی قرار میگیرند

س یس تم در پاس خ به تغییرات در ش رایط بیرونی و

را توصیف میکنند.

ی ا س ازماندهی درونی ،بدون اثر بر رفتار طبیعی آن

در ی ک فراگردکلی ،چنین مینماید که ابزارهای

دارد .بیولوژی ش بکهای به آش کارس ازی س اختارهای

محاس باتی و ریاض یات ،میتوانند درتقویت بیولوژی

م دوالر ۱در ش بک هه ای بیولوژی ک میپردازد .این

سیستمی به کار آیند.

Robustness
Modular

1
2

راهبرد استقرایی توسل جستهاند که این
رهیافت موجب ش ده اس ت که مرکز
کانون توجه به صورت فزایندهای از خود
انسان در تمامیت آن (آناتومی) ،به سوی
اندام (فیزیولوژی) ،س لولهای جداگانه
(بیولوژی س لولی) و اخیراً ب ه س وی
ملکوله ا و ژنه ا (بیولوژی ملکولی)
س وق نماید .این راهبرد در پژوهشهای
زیس ت پزش کی ،به ص ورتی بینهایت،
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موفقیت آمیز بوده و احتماالً با کلونین
ژنوم کامل انس انی به نقطهی اوج خود
رسیده است .امّا با این وجود ،هم اکنون
تصویر  - ۸پژوهشها و تحقیقات به پیش ران شده توسط فرضیه در بیولوژی سیستمی

بیولوژی سیستمی :یک رهیافت یکپارچه

3

آشکار است که با نگرش ژرد در ژنها،
پروتئینه ا و مت ابولی تها نمیتوان به

درک پیچیدگی حیات دست یافت.

بیولوژی انس انی ،چه در بیماری و چه در سالمت،

بیولوژی سیستمی به صورت یک دانش نوپدید در

بینهایت پیچیده اس ت .به دلیل این پیچیدگی و نبود

جس تجوی آن است که از این شیوهی استقرایی که به

ابزاره ای کافی برای پرداختن به این دادههای پیچیده،

ص ورت تاریخی در پژوهشهای زیس ت پزشکی ریشه

پژوهندگان عالم زیس ت پزش کی ،به ص ورت سنتی ،به

دوانده است ،دوری جوید.
Integrative

1

بیولوژی س یس تمی این هدد را با شیوههای زیر
پیگیری مینماید:

میش ود) .چنانچه این دادهها در دس ترر نباش ند،
میتوان مکم ل آنه ا را از اطالع ات موجود در پایگاه

 /۲یکپارچهسازی ۲دادهها در درون و میان سطوح
گوناگون پیچیدگی زیس تی (ژنها ،ملکولها ،سلولها،
بافتها ،اندامها ،تمام بدن و حتی جامعه و محیط)

اطالعاتی در دسترر ،از طریق سکوهای مدیریت دانش،
فراهم نمود.
 /۱به کارگیری الگوریتمهای زیس ت محاس باتی

 /۱مدلس ازی پیچیدگی س یس تم و ویژگیهای
پدیداری آن

۳

جهت تولید مدلهای ریاض ی پیشگویی کنندهی چند
مقیاسی (از ملکول تا سطی ارگان)

برای نیل به این اهداد ،بیولوژی س یس تمی یک

 /۴ب ه کارگیری این مدلها جهت فرموله کردن

راهبرد پژوهشی تکرار شونده را پی میگیرد که عموماً

نظری هه ای نوین ک ارکردی پیرامون مکانیس مها و

شامل گامهای زیر میباشد:

مسیرهایی 2که در بیماری مورد مطالعه درگیر هستند.
۱

 /۳آزمودن این نظری هه ای نوین از طریق ترتیب

جه ت گردآوری اطالعات کامل ژنوم ،ترانس کریپتوم،۴

دادن آزم ایشه ای تجربی بر پ ای هی آش فتگی 0که

پروتئوم و مت ابولوم در بیمارانی که به ص ورت دقیق از

میتوان آنها را در شبیهسازی مدلی (در سلیکو ،)7کشت

دیدگاه فنوتیپی مش خص شدهاند (که در صورت امکان

س لولی ۸و یا در شرایط زیستی ۳در مدلهای جانوری و

ش امل دادههای بالینی ،عملکردی و تص ویر برداری نیز

در آش فتگیهای انتخاب ش ده در افراد س الم یا بیمار

 /۲ب ه ک ارگیری س کوهای با توان عملیاتی باال

1

Integration
High-Throughput Platforms
3 Transcriptome
4 Biocomputing
5 Pathways
6
Perturbation Experiments
7 In Silico
8 In Vitro
9 In Vivo
2
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تصویر  - ۳چرخهی مدل سازی سیستمی

انجام داد.

برترین را گزینش نماید.

 /2مقایس هی پاسخهای مشاهده شدهی تجربی با

این فرایند تکرار میگردد تا مدل اس تخراجی با

مدلهای ریاضی اولیهی پیش بینی شده که سپس این

دقتی معقول ،یافتههای مش اهده ش دهی تجربی را

مدلها برای همخوانی با نتای آزمایشها ،مورد پاالیش

پیش گویی نماید .در این زمان ،مدل موجب ایجاد یک

قرار میگیرند.

درک بهتر از بیم اری مورد مط الع ه و ش ن اس ایی

 /0انج ام آزم ایشه ای تجربی ج دید بر پایهی

مارکرهای زیستی جدید میشود .این روند به توسعهی

آش فتگی که به ص ورت محاسباتی و تجربی طراحی و

تداخالت تش خیص ی و درمانی میانجامد که میتوان

مورد آزمون قرار میگیرن د ت ا میان نظریههای رقیب،

آنه ا را در ک ارآزم اییه ای بالینی آینده نگرانه مورد

سنجش و آزمون قرار داد.

۲

ویژگیهای زیر باشند:
 /۲باید جامع و گسترده باشند.

عناصر مرکزی بیولوژی سیستمی
بیولوژی سیستمی دارای سه عنصر مرکزی است:
الف /بنیان آن بر اسار فرضیهای است که به معنای
آن یک مدل بر اسار یک فرضیهی پیچیده ،ساختارمند
و دقیق از دادههای موجود س اماندهی میش ود .آنگاه

 /۱گونههای گوناگون داده خلق گردیده و یکپارچه
شوند.
 /۴نگرش ژرفی را به بیولوژی فراهم آورند.
 /۳بتوان برای پایش پویایی و دینامیس م شبکهها
به کار برده شوند.

فرضیههای برآمده از پیش بینیهای مدل ،با آشفتگیهای

 /2با آمار مناس ب و اطالعات زیس تی به گونهای

س یس تمی ۱و کس ب اطالعات توس ط س کوهای با توان

یکپارچهس ازی ش ده باش ند که بتوانند به مس ائل و

عملیاتی باال ۴مورد آزمون و س نجش قرار میگیرند .آنگاه

دشواریهای انباشت پیام صدا 2بپردازند.

دادهه ا ب ا تغییرات من اس ب در م دل ،در هم آمیخته

 /0م دله ا میتوانن د بر اس ار دادهه ای در

م یش ون د و این فراین د ت ا ایج اد همخوانی می ان

دس ترر ،توص یفی ،گرافیکی یا ریاض ی بوده ولی

پیش بینیهای جدید برآمده از تئوری و دادههای تجربی،

میبایس ت توان پیش بینی کنندگی را در خود داشته

به صورت تکرارپذیر ،پیگیری میشود.

باشند .برای کاربرد پزشکی ،پیش بینیهای انجام شده

ب /بیولوژی سیستمی بر پایهی دادههای سکوهای
با توان عملیاتی باال ۳بوده و بایس تی این دادهها دارای

میبایس تی انجام پذیر و عملیاتی بوده و برای درمان
بیماران نیز سودمند باشند.

1

Agusti A, Sobradillo P, Celli B. Addressing the complexity of chronic obstructive pulmonary disease: from phenotypes
and biomarkers to scale-free networks, systems biology, and P4 medicine. Am J Respir Crit Care Med 2011; 183: 1129-37.
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تص ویر  - ۲3رهیافت پیش ران ش ده با مدل جهت یکپارچه س ازی دادههای بیولوژیک .رهیافت پیش رانده ش ده توسط مدل فرضی ،دانش
زیست پزشکی و دادهها را به صورت یک مدل بیماری منفرد ارائه میدهد که نشانگر همبستگیها (سمت چپ) و یا علت و اثر (راست) است.

است .دو اصل توسط بیولوژیستها جهت
کاهش صدا و افزودن به توان آمار ،بنیان
گ ذاش ت ه ش د که ش امل فیلترها و
یکپارچه س ازها ۱میش ود .فیلترها جهت
غرب الگری و کاس تن از تعداد کاندیداها
ص ورت میگیرد که بنیان آن بر اس ار
پ ی ش ف رضه ای ب ی ولوژی ک پیرامون
پیچیدگی (مانند مدوالریتی ،سازمان بندی
س لس له مراتبی ،پیچیدگی برخاس ته از
تک ام ل و توار ) میباش د .دیگری در
دس ترر بودن دادههای مکمل ژنومیک،
ت ران س ک ری پتومی ک ،پروتئومی ک و
اینتراکتومی ک میب اش د .ب ه کارگیری
تصویر  - ۲۲گسترههای مورد پژوهش در بیولوژی سیستمی برای مهندسی بافت

موفقی ت آمیز این راهبرده ا در بیماری،
میتواند به درک تحول برانگیز بیماریها

تقویت پیام به ص دا ۲در بیولوژی س یس تمهای

و شیوههای درمانی آنها منجر شود.

۴و۳
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